Comunitat de Mitjans (1r-2n- 3r)


REPTES: BLOC
L’aigua
Ara escric!
VÍDEO: COM ARRIBA L’AIGUA A L’AIXETA?
https://www.ccma.cat/tv3/super3/avui_aprenem/com-arriba-laigua-alaixeta/video/6038221/
Mira amb molta atenció aquest vídeo i respon les preguntes següents:
1. Com arriba l’aigua a casa nostra?
2. Per què no hem de malgastar l’aigua?
3. Què vol dir aigua potable?
4. Què pots fer per estalviar aigua?

Innovamat
-No oblidis entrar quinze minuts cada dia al 
BMATH!
-Aquesta setmana us posem l’enllaç a tres 
Actrivitatsper si a les
vacances voleu seguir amb els reptes matemàtics!!
Repte per 1r
https://innovamat.com/blog/ca/actrivitat-3-el-pati-den-pau/
Repte per 2n
https://innovamat.com/blog/ca/actrivitat-3-juguem-a-sumar-nombressenars/
Repte per 3r
https://innovamat.com/blog/ca/actrivitat-4-lestadistica-de-moda
/
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Story telling

Hello summer!!!
Listen the songs from the pdf “ Summer songs” and complete the activities
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_
Language_(ESL)/Summer_vocabulary/Summer_listening_jc490522em
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_
Language_(ESL)/Summer_vocabulary/Listen_and_choose_mc492532
bg

Mou-te!
BON DIA!!
https://www.youtube.com/watch?v=iFCF6sQnflE&feature=youtu.be
ESCALFEM…
https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4
JUGUEM??
https://www.youtube.com/watch?v=xKLe-cCVDKA
ENS RELAXEM
https://www.youtube.com/watch?v=3VABbo4F5w0
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Parlem i escoltem
1. LLegeix en veu alta del 
poema de la Barca de la Olga Xirinacs ( pdf
adjunt) unes quantes vegades…
Ja te’l saps de memòria?
2. Grava un vídeo i l’envies a la teva mestra, li
encantarà!
3. Si t’animes, aquí tens un vídeo per fer un barquet
de paper amb papiroflexia, segur que et queda
molt bonic i el pots mostrar al vídeo mentre recites el poema
https://www.youtube.com/watch?v=tbUkxPJXdlQ

El món per un forat

1.
2.
3.
4.

FLOTABILITAT D’OBJECTES A L’AIGUA
Sura o s’enfonsa?
Busca objectes que tinguis per casa i que no es puguin fer malbé
a l’aigua
Pensa: Sura o s’enfonsa? Anota-ho a la graella : 
hipòtesi
Posa cada objecte a l’aigua i 
comprovala teva hipòtesi!
Les teves hipòtesis eren encertades?
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Ara que ja saps quins objectes floten, mira de construir un vaixell i fer-lo
surar. Envian’s una fotografia de la teva producció.

Som artistes!
Per fer aquesta manualitat també necessitaràs 
aigua
!
Vols veure com s’obren les teves flors de paper?
És molt fàcil… són 
flors màgiques
!!!
https://www.youtube.com/watch?v=lSDHglkdEEs

Un món de sons
● Canta aquesta cançó ternaria “ i diverteix-te:
Si Vols Aigua Ben Fresca // Reggae Per Xics -- The Penguins
● Quan vagis a la platja i vegis l’aigua tan clara...pensa què podem fer per
tenir-la sempre neta. Mira les onades del mar, escolta el seu so i
després podràs cantar
:
https://www.youtube.com/watch?v=cSct7Pl-By0
● T’enrecordes d’aquesta audició? L’Aquari de Saint-Saëns:
Musicograma Acuario elaborado por Raquel Valdivia

Amb el cor
Bon dia!!! A veure què us sembla aquest vídeo!
VÍDEO: POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA
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https://www.youtube.com/watch?v=IikZuOFfar4
● Representa de la manera que vulguis com creus que se sent
Cuadradito al principi del conte, i al final?
● Què han fet les rodonetes?
MOLT IMPORTANT: Envieu els vostres treballs, fotos i vídeos en acabar el BLOC,
rebre-ho el mateix dia ens facilita molt la feina!
Moltes gràcies!!

